
O processo tramitou normalmente, sendo garantido ao recorrente a ampla
defesa e o contraditório, não havendo qualquer irregularidade processual.
A matéria é simples, sendo desnecessário alongar-se a debates .

O Recorrente alega em sua defesa que a decisão em primeira instancia é
nula dizendo que tal decisão nao está em consonância com a Lei Comple-
mentar n°4.354/2018.

Argumenta fatos subjetivos a matéria tributária , como crise nacional e
obras estruturais que não se concretizaram na Copa 2014,entretanto não
leva em conta os princípios da administração publica e tributária como o
princípio da legalidade onde determina que a administração publica só po-
de fazer aquilo que a Lei permite , esse princípio ganha tanta relevância,
pois além de passar segurança jurídica ao indivíduo, limita o poder do Es-
tado, ocasionando assim, uma organização da Administrativa Pública não
levando em conta fatores subjetivos.

Ante o exposto,dou conhecimento ao recurso voluntario interposto por
preencher os pressupostos legais, mas, nego provimento ,voto pela ma-
nutenção do valor lançado pela autoridade fiscal e nego também que
seja concedido os benefícios previstos da Lei Complementar 4.236/
2017 por estar em discordância ao Código Tributário Municipal Lei
1178/1991 no art. 30.

“Art. 30 – As impugnações suspendem a exigibilidade do imposto ,
aplicando-se,nos casos não providos , os acréscimos legais.

Várzea Grande/MT, 21 de Março de 2019.

João Paulo Alves de Araújo

Relator Conselheiro

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, o Conselho Municipal de
Recurso Fiscal proferiu a seguinte decisão: Acordam os membros deste
colegiado , por unanimidade dos votos, em conhecer o recurso voluntário
e nego-lhe provimento,mantendo a decisão em 1° grau e negando também
que seja concedidos os benefícios previstos da Lei Complementar 4.236/
2017por estar em discordância ao Código Tributário Municipal Lei 1178/
1991 no art. 30.

Varzea Grande, 17 de Abril de 2019.

João Paulo Alves de Araújo

Conselheiro Relator

Daniel da Silva Martins Neto

Presidente do Conselho Municipal de Recurso Fiscal

Adriana Schlitter

Conselheira

Mário Cezar de Lima

Conselheiro

Cássia Regis Lopes

Conselheira

PAUTA DE JULGAMENTO DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS – 22/07/2019

O Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais, com base no
art. 37, § 2º, da Lei Complementar Municipal n. 4.354/2018, faz saber que
a 10ª Sessão Ordinária será realizada dia 22/07/2019, às 09h00min na Se-
cretaria de Gestão Fazendária – Gabinete da Secretaria, com a seguinte
pauta:

1) Processo CRF/VG n. 31 (MRV Prime Fava Incorporações SPE Ltda.
x Fisco Municipal – ISSQN Obras – Recurso Voluntário – Conselheira
Relatora Sra. ADRIANA SCHLITTER);

2) Processo CRF/VG n. 32 (Primart Empreendimentos, Participações
e Administração Ltda. x Fisco Municipal – IPTU - Recurso Voluntário
- Conselheiro Relator Sr. MÁRIO CEZAR DE LIMA).

Várzea Grande; 03 de Julhode 2019.

DANIEL DA SILVA MARTINS NETO

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

CONSELHO MUNICIPAL DE RECURSOS FISCAIS CERTIDÃO DE
TRÂNSITO EM JULGADO

Processo CRF/VG nº 12 Claudia Auxiliadora de Moraes Costa – Car-
tório de Paz e Notas do Capão Grande x Fisco Municipal – ISQQN

Certifico e dou fé que do acordão de fls. 338/345, publicado no Jornal Ofi-
cial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso em 29/04/2019,
com intimação às partes do seu teor, nos termos do Termo de Intimação
de Decisão de fls. 358/366, por meio de seu procurador e Comunicação
Interna de fls. 367/373, até a presente data não foi interposto qualquer em-
bargo de declaração, previsto no art. 42 da Lei Complementar Municipal n.
4.354/2018, de acordo com consulta no sistema Gespro, tendo transitado
em julgado em 07/06/2019.

Ainda, certifico e dou fé que conforme consulta ao sistema E-Ágata (fls.
374) não houve o recolhimento do crédito tributário respectivo no prazo de
10 (dez) dias, contados da data de ciência (Termo de Intimação de Deci-
são de fls. 178/179), conforme art. 44 da Lei Complementar Municipal n. 4.
354/2018, devendo ser cumprida a providência elencada no art. 45, I, e da
citada Lei.

Várzea Grande; 02 de Julho de 2019.

Daniel da Silva Martins Neto

Presidente do Conselho Municipal de Recursos Fiscais

PORTARIA/GS/SMECEL/VG/MT N°162 /2019

Prorrogar Comissão responsável pelo levantamento de informações e do-
cumentos referentes a ocupação/criação/evolução da história doMunicípio
de Várzea Grande.

O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER DO
MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei;

RESOLVE:

Art.1º - Prorrogar aPORTARIA/GS/SMECEL/VG/MTN° 0162 /2019, publi-
cada em 07 de janeiro de 2019 no Diário Oficial, que institui a Comissão
responsável pelo levantamento defontes que contenham informações da
ocupação/criação/evolução da historia da cidade e do povo de Várzea
Grande, com o fim de documentar as informações em livro, bem como ou-
tros tipos de acervos.

Art. 2º - A Comissão de que trata o caput do artigo 1º desta portaria, será
composta pelos Servidores abaixo discriminados, sendo o primeiro mem-
bro responsável pela coordenação:

Maria Alice de Barros

Emerson José de Souza

Nailza da Costa Barbosa Gomes

Wanda Cecília Corrêa de Mello

Rosana Fatima de Arruda

Art. 3° - A Comissão deverá finalizar os trabalhos em 20/12/2019, podendo
ser prorrogado.

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagin-
do seus efeitos a partir de 28 de junho de 2019.
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